
ای ک ادی بن  یپاکستان ک ہی نظر   

A. کولرزمی س    

B. ہندو ازم  

C.  اسالم 

D.  تی ہندوستان   

ANSWER: C 

 

بغاوت ہند کا مصنف کون ہے  اسباب  

A.  مرزا غالب  

B. احمد خان دی سر س    

C. ی موالنا حال   

D. درد  ری م   

ANSWER: B 

 

یکب قائم ہوئ  سی کانگر شنلی ن  نی انڈ   

A. 1881 

B. 1883 

C. 1885 

D. 1887  

ANSWER: C 

 

یقائم ہوئ   ںی کس شہر م گی ل مسلم  

A. ڈھاکہ         

B. یکراچ    

C. الہور   

D. ی دہل  

ANSWER: A 

 

ی صدارت کس نے ک  یوفد ک  شملہ  

A.  وقار الملک 

B.  محسن الملک 



C. یبلگرام نی حس   

D. سر آغا خان 

ANSWER: D 

 

ںی مار لے اصالحات کب نافذ ہوئ  منٹو  

A. 1905 

B. 1907 

C. 1909 

D. 1911  

ANSWER: C 

 

ا ی لکھنئو کس جماعت کے ساتھ ک ثاقی نے م گی ل مسلم  

A. علماء ہند  تی جمع  

B. سی کانگر   

C. ی جماعت اسالم  

D. مہا منڈل  

ANSWER: B  

 

خالفت کے روح رواں کون تھے کی تحر  

A. جوہر ی موالنا محمد عل  

B.  اعظم قائد  

C. یرحمت عل      

D. خاں   یظفر عل  

ANSWER: A 

 

ا ی کب ہندوستان آ شنی کم سائمن  

A. 1926 

B. 1927 

C. 1928 

D. 1929 

ANSWER: B 



ہے  ی کون س فی تصن  ی احمد خان ک دی سے سر س ںی ان م  

A. مد و جذر اسالم  

B.  الکالم نی تب    

C.  امراء و جان ادا 

D. تھا ری پاکستان ناگز   

ANSWER: B 

 

احمد خان کا قائم کردہ ادارہ کون سا ہے  د ی س سر  

A. اے او کالج می ا    

B. اسالم ت ی انجمن حما   

C. سندھ مدرستہ االسالم  

D. یدہل ہی جامعہ مل   

ANSWER: A  

 

یتھ داری دعو ی حفاظت ک ی کس کے حقوق ک سی کانگر         

A.  ہندوئون کے 

B.  مسلمانوں کے 

C. کے وںی سائ ی ع  

D.  کے  وںی ہندوستان تمام  

ANSWER: D 

 

یکب ہوئ  می تقس یک بنگال  

A. 1903  

B. 1904 

C. 1905 

D. 1906 

ANSWER: C 

 

ی کہاں قائم ہوئ  گی ل مسلم  

A. یدہل  

B. الہور  



C. یکراچ   

D. ڈھاکہ  

ANSWER: D 

 

ای ک می حکومت نے  کب باقاعدہ طور پر تسل ی کا جداگانہ انتخابات کا مطالبہ برطانو مسلمانوں   

A. 1908 

B. 1909 

C. 1910 

D. 1911 

ANSWER: B 


